
 

 

 

 

 

 

 

Typ: PL 3305 O Obj.č.    0908-310 

0908-311 

Krátký popis: 

Automatické opticko-kouřové čidlo. Čidlo se připojuje k 
adresovatelné smyčce typu LOOP 3000 systému 

Detectomat, primárně k ústřednám 3004 a 3400. 
Obsahuje 2 optické komory a tepelný senzor pro 
kompenzaci pracovního bodu. 

Design – ploché, sklo 

 

Použití: 

Obecné použití pro spolehlivou detekci viditelného kouře, vhodné do reprezentativních prostor a do minerálních 
podhledů. 

Mikroprocesorové řízení pracovního bodu měřicí komory pro snížení falešných hlášení. 

Vnitřní paměť pro uložení dat. 

Modus pro přizpůsobení prostředí 

Kontrola poruchových stavů čidla, napětí na lince, zaprášení komory 

Dvoubarevná LED pro indikaci stavů čidla. 

Výstup pro paralelní indikátor 

Možnost realizace odbočky  

Adresace automatická nebo manuální (adresa uložena v čidle) 

Parametr 

Napájení 15-30 V 2 drátové vedení LOOP 3000 

Odběr 280 µA klidový / 5 mA v poplachu  

Izolátor  Vestavěn  

Výstup Tranzistorový max. 10 mA pro indikátor nebo piezosirénu 

Citlivost 1. st 0,10 dBm, zpožděno 5 s   

Citlivost 2. st 0,10 dBm, zpožděno 30 s 

Citlivost 3. st 0,15 dBm, zpožděno 5 s 

Citlivost 4. st 0,15 dBm, zpožděno 30 s 

Citlivost 5. st 0,30 dBm, zpožděno 30 s 

Krytí   IP 40 

Prostředí -10 °C až 60 °C max. 95% vlhkost, proudění <20m/s 

Rozměry  47 x 110 mm (výška x průměr) 

Barva a provedení ABS, sklo barva bílá                            0908-310 

 ABS, sklo barva stříbrná                      0908-311 

Odpovídající normy EN 54- 7 

Certifikace CDP 0786-CPD-20041 



 

 

 

 

 

 

 

Doporučení k projekci a instalaci  

Tyto hlásiče využívají přenosový protokol LOOP 3000. Hlásiče se osazují do svorkovnic SBD 3000. Před montáží se 

zkontroluje pozice hlásiče, zda odpovídá požadavkům projektu. Hlásič se umisťuje na stropě tak aby byl volně 
přístupný pro pravidelné kontroly a nic v okolí (VZT, klimatizace, osvětlení, závěsy) nepřekáželo v jeho správné 
funkci. Reaguje na viditelný kouř a běžně se používá na hlídání cca 60 m2 viz graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf střežené plochy v závislosti na výšce prostoru.                               Graf maximální vzdálenosti mezi hlásiči. 

Pole 1. Je pro objekty s vysokým rizikem požáru    Ip >3 

Pole 3 Je pro objekty s vysokým rizikem požáru   Ip <1.5 

Většinou se pohybujeme v poli 2.  1.5>Ip<3 

 

Hlásič osazujeme do svorkovnice otáčením tak až zapadne do výřezů a dalším pootočením o cca 10° zacvakne na 
svorky. Doporučené typy svorkovnic jsou: 

 

Typ Objednací číslo popis Barevné provedení Pozn. 

SDB 3000 0908-400 Standardní svorkovnice Bílá   

SDB 3000 0908-401 Standardní svorkovnice Stříbrná  

SDB 3000 0908-402 Standardní svorkovnice Černá  

SDBB 3000 0908-403 Svorkovnice s můstkem Bílá  Při vyjmutí čidla propojí - pól 

SDBB 3000 0908-404 Svorkovnice s můstkem Stříbrná Při vyjmutí čidla propojí - pól 

SDBB 3000 0908-405 Svorkovnice s můstkem Černá Při vyjmutí čidla propojí - pól 

DRB 3000 0908-406 Svorkovnice s relé Bílá  Při aktivaci čidla relé spíná 

DRB 3000 0908-407 Svorkovnice s relé Stříbrná Při aktivaci čidla relé spíná 

DRB 3000 0908-408 Svorkovnice s relé Černá Při aktivaci čidla relé spíná 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozdobný kroužek DR 45 

bílý nebo stříbrný 

Základní zapojení svorkovnice řady SDB 3000 


